
ΔΙΑΛΕΞΗ 24-4-2016 
Εισαγωγική στον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό 

Της Όλγας και Τάνυας Γεριτσίδου 
Σήμερα πρόκειται να σας μιλήσουμε για ένα νέο 

κοινωνικοπολιτικό και διοικητικό σύστημα το οποίο έχει εφαρμογή σε 
επίπεδο κράτους. 

Είναι ένα πόνημα πολυετές και το οποίο, όπως θα σας δείξουμε 
σήμερα, δεν είναι ούτε κόμμα, ούτε κίνημα, ούτε απλά μια ιδεολογική 
τοποθέτηση/θεωρία.  

Πρόκειται για μία πρόταση για ένα νέο status quo και μια νέα 
προσέγγιση στο πώς ένας Λαός μπορεί να διαχειριστεί κρατική εξουσία, 
αντί να την διαχειρίζεται κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι για λογαριασμό 
του, είτε ερήμην του είτε στο όνομα του/αντ’ αυτού.  

Για την οικονομία αυτής της παρουσίασης δεν θα υπεισέλθουμε 
καθόλου σε μεταβατικές διαδικασίες και μεθόδους από την τωρινή 
κατάσταση σε αυτή που θα παρουσιάσουμε (αν και υπάρχουν). Και αυτό 
επειδή θεωρούμε ότι για να καθορίσουμε τον «πηγαιμό στην Ιθάκη» και 
το αν θα είναι μακρύς ή μικρός ο δρόμος θα πρέπει πρώτα όλοι μας να 
είμαστε ξεκάθαροι ποια είναι η Ιθάκη μας και αν όλοι θέλουμε να πάμε 
προς τα εκεί. 

Στην σημερινή λοιπόν παρουσίαση, σκοπός μας είναι να σας 
περιγράψουμε προκαταρκτικά την δική μας Ιθάκη και γιατί πιστεύουμε 
ότι μπορεί να είναι η Ιθάκη όλων μας.  

Έτσι λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε 
τον ΑμεσοΔημοκρατικό Ανθρωποκεντρισμό στην πλήρη του έκφανση 
και βάσει ποιας λογικής και μεθοδολογίας μπορεί πρακτικά να 
λειτουργήσει στην μοντέρνα εποχή. Για αυτό δεν θα μιλήσουμε καθόλου 
για το πώς μπορούμε να τον φέρουμε ή πώς μπορούμε να εισάγουμε την 
κοινωνία σε αυτόν. Αυτό επιφυλασσόμαστε να σας το παρουσιάσουμε σε 
επόμενη παρουσίαση που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην 
μετάβαση, όταν όλοι μας θα ξέρουμε για τί μιλάμε.  

Λένε πολλοί μελετητές ότι η πρώτη φάση ορισμού μίας νέας 
έννοιας, ομάδας, προσέγγισης ή Σχολής οποιουδήποτε είδους είναι να 
ξεκαθαρίσει σε τί διαφέρει από όλες τις προϋπάρχουσες. Δηλαδή με απλά 
λόγια, πρώτα λέμε τί δεν είμαστε και μετά, αν μιλάμε για σοβαρές 



καινοτομίες, σοβαρές νέες οδούς ή νέες μεθόδους λέμε και εστιάζουμε 
περισσότερο στο τί είμαστε.  

Αυτή την μεθοδολογία θα ακολουθήσουμε σήμερα.  
Θα πούμε λοιπόν ευθαρσώς και εξ αρχής ότι ο 

ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός δεν είναι Καπιταλισμός. Δεν 
είναι Κομμουνισμός, δεν είναι Αναρχία, δεν είναι Ολοκληρωτισμός ή 
οποιαδήποτε έκφανση του, ούτε Σοσιαλισμός και βεβαίως ούτε 
Νεοφιλελευθερισμός.  

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι όλα αυτά που ανέφερα δεν είναι 
όλα αμιγώς κοινωνικοπολιτικά συστήματα, ότι άλλα είναι οικονομικά 
συστήματα ή προσεγγίσεις και άλλα απλά ιδεολογικές προσεγγίσεις.  

Θα σας πούμε όμως ότι επί της ουσίας και για την 
πραγματικότητα όλων μας δεν μπορεί ένα οικονομικό σύστημα να 
μην παράγει και κοινωνική και διοικητική πολιτική ούτε και 
αντιστρόφως μια ιδεολογία να μην παράγει προσέγγιση στην 
οικονομική διαχείριση, κοινωνική οργάνωση και τον λεγόμενο 
«πολιτικό χάρτη».  

Συνεπώς και για τις ανάγκες τόσο αυτής της παρουσίασης όσο και 
των αναγκών που η ζωή και η κατάσταση που μας περιβάλλει απαιτεί να 
διαχειριστούμε και να καλύψουμε, όλα τα ανωτέρω που ανέφερα και 
πιθανώς και άλλα συναφή αποτελούν συστήματα πολιτικής κοινωνικής 
οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.  

Δεν είναι λοιπόν ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός 
τίποτα από όλα αυτά. Θα δείτε πολύ γρήγορα και πολύ σύντομα ότι αν 
και μπορεί να δείτε ορισμένα σημεία που μπορεί και να σας θυμίζουν 
οποιαδήποτε από αυτά, δεν θα ταιριάξει σε κανένα από τα προϋπάρχοντα 
καλούπια.  

Αυτό συμβαίνει διότι αφ’ ενός όταν δημιουργείς ένα λεωφορείο 
δεν έχεις απορρίψει τον τροχό ούτε όταν αλλάζεις την οργάνωση ενός 
γραφείου έχεις απορρίψει το χαρτί. Με αυτό θέλω να πω ότι ο 
ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός απορρίπτει μόνο αυτά που η 
Ιστορία έχει διδάξει και περίτρανα μας έχει αποδείξει ότι είναι 
δυσλειτουργικά ώστε να χτίσει πάνω στα λειτουργικά κομμάτια του κάθε 
συστήματος και κάθε Ιδέας που δημιούργησε το Ανθρώπινο Πνεύμα 
(συνήθως ως απάντηση σε κάποια δυσλειτουργία ή κάποιο αδιέξοδο) και 
να δημιουργήσει ένα βελτιστοποιημένο απόσταγμα της Σοφίας του 



Ανθρώπινου Πολιτισμού και κυριότερα της κοινής Ανθρώπινης Πείρας 
και Λογικής.  

Τί μας έχει λοιπόν διδάξει η Ανθρωπότητα παγκοσμίως και 
διαχρονικώς ; 

Ότι η μεγαλύτερη και ευρύτερη πληγή και γάγγραινα όλων των 
συστημάτων, που τα εκφυλίζει και τα κάνει να καταλήξουν όλα 
ανεξαιρέτως σε διάφορες εκφάνσεις του Φασισμού είναι η διαφθορά. 
Παντού θα δούμε σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις αναλύσεις ότι πριν 
την έξαρση του Φασισμού (όπως και αν λεγόταν και όποια μάσκα και αν 
είχε) υπήρχε και δέσποζε τεράστια διαφθορά και κοινωνική σήψη.  

Εάν θέλουμε λοιπόν να απαλλαγούμε από αυτό το τέλμα και την 
τάφρο στην οποία καταποντίζονται οι καλύτερες προθέσεις και τα 
καλύτερα σχέδια και οργανογράμματα θα πρέπει να αποκλείσουμε από 
την αρχιτεκτονική του συστήματος μας την δυνατότητα ανάπτυξης της 
διαφθοράς που αποτελεί κοινωνική νόσο και όχι απλά ένα φαινόμενο ή 
μια φυσική ή υπερφυσική δύναμη την οποία απλά πρέπει να την 
διαχειριστούμε και να συνυπάρξουμε μαζί της και όχι να την 
εξαλείψουμε.  

Το πώς θα γίνει αυτό δεν είναι αναπάντητο μυστήριο και ερώτημα 
της Ανθρωπότητας. Από την Λαϊκή Σοφία μέχρι και τους μεγάλους 
στοχαστές, η Ανθρωπότητα συχνά και με πολλούς τρόπους μας έχει 
δώσει την απάντηση : η πολύ δύναμη συγκεντρωμένη στα χέρια ενός 
ανθρώπου ή στα χέρια λίγων διαφθείρει.  

Άρα, τί μας λέει ανέκαθεν η Ανθρωπότητα ;  
«Μην αφήνεις να συγκεντρωθεί στην πράξη (και όχι θεωρητικά) 

πολλή δύναμη εξουσίας στα χέρια λίγων». 
Το πρόβλημα βεβαίως ανέκαθεν ήταν ότι ο αντίλογος σε αυτό ήταν 

ότι «ναι μεν αλλά πρακτικά δεν γίνεται» και η συζήτηση του γιατί δεν 
γίνεται είναι τεράστια και δεν θα υπεισέλθω για τον απλούστατο λόγο 
διότι έχει δίκιο αυτός ο αντίλογος :  

Εάν μιλάμε με την βάση από την οποία όλοι μέχρι στιγμής έχουν 
ξεκινήσει να μιλούν έχουν δίκιο :  

Και πρακτικά δεν μπορείς παρά να συγκεντρώσεις πολύ δύναμη 
στα χέρια λίγων (με διάφορα ημίμετρα για τον έλεγχο τους που εν τέλει 
εκπίπτουν και έτσι οδηγούμαστε σε επαναστάσεις για να επιβληθούν 
άλλα ημίμετρα που και εντέλει και αυτά θα εκπέσουν για να επαναληφθεί 



ο φαύλος αυτός κύκλος) Και πρακτικά δεν μπορείς να αποφύγεις την 
διαφθορά με την οποία πρέπει να μάθεις να ζεις.  

Ποιο είναι αυτό το κοινό σημείο έναρξης της συζήτησης που σας 
προανέφερα από το οποίο πηγάζει το ανωτέρω συμπέρασμα ; 

Η Πυραμιδική διάταξη διοίκησης και οργάνωσης μιας 
κοινωνίας.  

Από την στιγμή που μια κοινωνία έχει Πυραμιδική μορφή και 
ιεραρχία στην οποία κάθε βαθμίδα πληρούται/πληροίτε ή μπορεί να 
επιτρέψει την δημιουργία κάστας, νεποτισμού, συντεχνίας, 
δικτύων/καρτέλ, αποκλεισμού και κάθε άλλης διαδικασίας που επιτρέπει 
σε ένα άτομο να μην μπορεί ποτέ είτε επίσημα είτε πρακτικά/ουσιαστικά  
να εισέλθει και να διαπεράσει οποιαδήποτε βαθμίδα, ή ακόμα 
περισσότερο όταν κυριαρχεί ο φόβος της έκπτωσης από την μια βαθμίδα 
σε μια κατώτερη, τότε έχεις διαφθορά. 

Και αυτό γιατί κάθε ένας που είτε αντικειμενικά είτε υποκειμενικά 
(λόγω έλλειψης αυτοπεποίθησης ή λόγω περιβάλλοντος, κλπ, κλπ) 
θεωρεί ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε ανώτερες βαθμίδες στην 
πυραμίδα όπου βρίσκεται, θα κοιτάξει ανορθόδοξους δρόμους και 
μεθόδους για να την πετύχει. 

Το ίδιο και αυτός που αισθάνεται ότι κινδυνεύει να χάσει την θέση 
του στην βαθμίδα από κάποιον που θεωρεί πιο ικανό, πιο δυνατό, πιο 
άξιο : για να προασπίσει την θέση του και να εξαλείψει την απειλή, όταν 
δει ότι δεν μπορεί να το επιτύχει με τους νόμιμους, ηθικούς, ορθόδοξους 
και επιτρεπτούς δρόμους, θα το κάνει με τους παράνομους, τους 
ανήθικους, τους ανορθόδοξους και τους απαγορευμένους.  

Τα παραδείγματα σε αυτό άπειρα και σε όλες τις βαθμίδες όλων 
των κοινωνιών και συστημάτων, ακόμα και εντός του μικρότερου 
κυττάρου μιας κοινωνίας, της οικογένειας όταν αυτή έχει προκύψει από 
συμβιβασμούς, επιβολή ή συμφέρον.  

Σας αφήνουμε λοιπόν να βάλετε τα δικά σας παραδείγματα από 
όποιο μέρος της καθημερινότητας και της δημοσιότητας και της Ιστορίας 
θέλετε. 

Άρα λοιπόν, και εφ’ όσον το Πυραμιδικό σύστημα είναι αυτό που 
παράγει το πρόβλημα, ό,τι φόρεμα και αν φοράει από πάνω είτε το πούμε 
Καπιταλισμό είτε το πούμε Κομμουνισμό, Φιλελευθερισμό, Σοσιαλισμό, 
Βασιλεία, Κοινοβουλευτισμό και ό,τι άλλο, για να πούμε ότι θα 



εξαλείψουμε την διαφθορά και άρα και τον Φασισμό, δηλαδή τις δύο 
δυνάμεις που παράγουν όλα τα προβλήματα και τους πολέμους της 
Ανθρωπότητας, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που δεν είναι 
Πυραμιδικό. 

Αυτό το σύστημα είναι ο ΑμεσοΔημοκρατικός 
Ανθρωποκεντρισμός.  

Φτάσαμε λοιπόν τώρα στο να ορίσουμε τί είμαστε : 
«Ο ΑμεσοΔημοκρατικός Ανθρωποκεντρισμός είναι ένα 

ΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ».  

Και όταν λέμε «ατομικό και κοινωνικό επίπεδο» εννοούμε επίπεδα 
macro & micro ταυτόχρονα, κάτι που σημαίνει ότι δεν νοείται και δεν 
μπορεί να ευημερεί κάθε μονάδα-μέλος της Ανθρωποκεντρικής 
κοινωνίας και να μην ευημερεί το σύνολο της κοινωνίας και αντίστροφα, 
δηλαδή να ευημερεί το σύνολο της κοινωνίας και να μην ευημερεί έστω 
και μια μονάδα-μέλος της. 

Η ΑμεσοΔημοκρατική Ανθρωποκεντρική κοινωνία δεν διαθέτει 
Πυραμιδική μορφή. Διαθέτει βεβαίως Ιεραρχία η οποία είναι αυστηρά 
«Ηλικιακής μορφής» που είναι κάτι φυσιολογικό και που επίσης εκ 
φύσεως δεν επιτρέπει την δημιουργία καστών ή την υπέρμετρη 
παραμονή σε οποιαδήποτε βαθμίδα αφού η προαγωγή γίνεται με 
ηλικιακά κριτήρια. Υπάρχει δε, όπως και στην φύση, ένα επίπεδο 
βαθμίδας-ταβανιού (ceiling effect) από την οποία και πέρα δεν υπάρχουν 
άλλες και δεν υπάρχει και δυνατότητα έκπτωσης από αυτήν σε καμμία 
περίπτωση. 

Σε αυτή την ανώτατη βαθμίδα όπου όλοι ανεξαιρέτως λόγω 
ηλικίας φτάνουν υπάρχουν οι «Ομόκεντροι Κύκλοι της Κοινωνίας και 
της Κρατικής Διοίκησης» στους οποίους όλοι συμμετέχουν χωρίς 
δυνατότητα αποχής.  

Τα προσόντα και πλεονεκτήματα μιας τέτοιας οργάνωσης είναι 
πάρα πολλά και χωρίς επί της ουσίας μειονεκτήματα.  Και αυτό γιατί ό,τι 
χρειάζεται Πυραμιδική οργάνωση λόγω ιεραρχίας και θεμάτων 
αποτελεσματικότητας σε ζητήματα καθημερινότητας καλύπτεται από την 
ηλικιακή ιεραρχία ενώ ταυτόχρονα το άτομο-Πολίτης εκπαιδεύεται και 
αποκτά όλες τις δεξιότητες και εμπειρίες/γνώσεις ώστε να μπορεί να 



είναι άριστος και σε θέση διοικητή και σε θέση διοικουμένου ανά πάσα 
στιγμή και σε οποιαδήποτε θέση : εκπαιδεύεται δηλαδή το άτομο-
Πολίτης όσο ανεβαίνει τις ηλικιακές βαθμίδες πώς να είναι Πολίτης και 
όχι υπήκοος ενώ ταυτόχρονα επενδύει συναισθηματικά, ενεργειακά και 
υλικά στην θωράκιση της κοινωνίας και του Κράτους με τέτοιο τρόπο 
και σε τέτοιο ποσοστό που πλέον τόσο το κράτος όσο και η κοινωνία 
αποτελεί δικό του πόνημα και δικό του έργο ενώ ταυτόχρονα η ευημερία 
του ιδίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τον πλησίον του όσο και 
με την ευμάρεια του κράτους.  

Επειδή δε υπάρχει εξασφάλιση της πρόσβασης σε εξουσία και 
διαχείριση εξουσίας όλων των ειδών στους ίδιους χρόνους για κάθε 
μέλος Πολίτη όπως και για όλα τα άλλα μέλη-Πολίτες της 
ΑμεσοΔημοκρατικής Ανθρωποκεντρικής κοινωνίας με ταυτόχρονη 
εγγύηση πρόσβασης σε κάθε είδους υλικού και άϋλου αγαθού ακριβώς 
και όπως και όλοι οι άλλοι/υπόλοιποι Πολίτες ανεξαιρέτως, κάθε κίνητρο 
για διαφθορά εξαλείφεται.  

Επειδή δε το εισόδημα, η σταθερότητα και η ασφάλεια του 
ατόμου-Πολίτη είναι άμεση συνάρτηση του πλούτου του Κράτους και 
της ευμάρειας/δύναμης του κράτους με άμεσο τρόπο (δηλαδή σε 
εμπειρίες της καθημερινότητας και όχι εμμέσως πλην σαφώς), 
εξασφαλίζεται το κίνητρο και συμφέρον της εργατικότητας και συμβολής 
από όλους πολύ πιο αποτελεσματικά από το κίνητρο που εμπνέει ο 
Καπιταλισμός διότι η αλληλουχία και η σύζευξη της δράσης και 
αποτελέσματος είναι άμεση ή και ακαριαία, και κυριότερα συνεχής  και 
συστηματική (immediate contingencies).  

Επί πλέον, οι σχέσεις του ατόμου και κυρίως η παράμετρος του 
κοινωνικό-οικονομικού status/κύρους (SES) αλλάζουν καθ’ ότι το κύρος 
συνδέεται άμεσα με την παραγωγικότητα/επίτευξη και την ηλικία και όχι 
με την όποια κοινωνική τάξη/κάστα και/ή εξ αίματος κατάσταση.  

Η ανάπτυξη του ατόμου είναι πλήρης, πολυδιάστατη και με 
εξασφαλισμένη ικανότατη εμπειρία και προϋπηρεσία σε κάθε είδους 
εργασία, ευρεία εγκυκλοπαιδική γνώση, ισορροπημένη φυσική αγωγή 
και πείρα και βιωματική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της παραγωγής, 
της τέχνης και της φιλοσοφίας και της επιστήμης μέχρι την επίτευξη της 
τελευταίας ηλικιακής βαθμίδας όπου και πλέον ο Πολίτης της 
ΑμεσοΔημοκρατικής Ανθρωποκεντρικής κοινωνίας λαμβάνει πλήρη 
Πολιτικά Δικαιώματα και το Δικαίωμα και Υποχρέωση της συμμετοχής 



στην ΑμεσοΔημοκρατική διακυβέρνηση και διαχείριση εξουσίας του 
Κράτους του μαζί με τους συνομηλίκους και τους μεγαλυτέρους του.  

Όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται ουτοπικά και άπιαστα είναι 
εντελώς θέμα οργάνωσης και προσέγγισης της κοινωνίας και του 
κράτους.  

Δηλαδή σαφώς στις κοινωνικά πυραμιδικές κοινωνίες και 
συστήματα η Άμεση Δημοκρατία είναι αδύνατη όπως επί της ουσίας 
αδύνατη είναι και η Αυτοπραγμάτωση του ατόμου.  

Στην ΑμεσοΔημοκρατική Ανθρωποκεντρική όμως κοινωνία, όπου 
κύριος στόχος είναι αφ’ ενός η εξασφάλιση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά 
για όλους και σε όλους και αφ’ ετέρου η δημιουργία μιας σταθερής 
κοινωνίας όπου βασικές μάστιγες δεν έχουν δυνατότητα να υπάρξουν 
(όπως π.χ. προβλήματα στέγασης, σίτισης, πρόσβασης σε υγεία και 
παιδεία, ανεργία, εγκληματικότητα που παράγεται από κοινωνικές 
δυνάμεις/αδικίες/ανισότητα/μονοπώλια, νεποτισμός, διαφθορά, βία, κ.ά.), 
η ίδια της η αρχιτεκτονική είναι αφιλόξενη προς την ανάπτυξη τέτοιων 
προβλημάτων και παραγόντων των προβλημάτων αυτών.  

Και φτάνουμε στο προκείμενο : 
«ποια είναι αυτή η αρχιτεκτονική και πώς γίνεται ;» 

Επειδή πρόκειται για ένα ολόκληρο σύστημα κοινωνικό, 
οικονομικό και διοικητικό/κρατικό, οφείλουμε να πούμε εξ αρχής ότι 
σήμερα σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε μόνο για την λογική-
στρατηγική και για την οργάνωση σε πολύ αδρές/γενικές πινελιές και 
όχι με το πλήρες οργανόγραμμα που υπάρχει και έχουμε αναπτύξει 
για κάθε βαθμίδα, τομέα και ανάγκη/θέμα/ζήτημα της κοινωνίας, του 
κράτους/κρατικής μηχανής και των διεθνών σχέσεων ενός τέτοιου 
κράτους με κράτη Πυραμιδικής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής.  

Επιφυλασσόμαστε για τις λεπτομέρειες και όλα τα 
οργανογράμματα τόσο στο βιβλίο μας που είναι υπό έκδοση όσο και στις 
επόμενες δύο πιο ειδικές παρουσιάσεις και την ημερίδα που έπεται 
αυτών.  

«Πώς είναι λοιπόν η ηλικιακή ιεραρχία και πώς εντάσσεται 
στην ΑμεσοΔημοκρατική Ανθρωποκεντρική κοινωνία ενώ πέραν 

αυτής, δηλαδή όταν ενηλικιωθεί το άτομο, πώς διοικείται 
Ανθρωποκεντρικά η Χώρα ;» 



Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει γιατί δεν λέμε «ηλικιακή 
πυραμίδα» και χρησιμοποιούμε τον όρο «Ηλικιακή Κλίμακα 
/Ιεραρχία»: επειδή σε κάθε ανώτερη βαθμίδα δεν έχουμε λιγότερα άτομα 
αλλά λίγο πολύ ίδιο αριθμό ατόμων που απλά έχουν προαχθεί στην 
υψηλότερη βαθμίδα με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις, ευθύνες και 
Δικαιώματα, ακριβώς όπως γίνεται στις τάξεις της εκπαίδευσης. 

Στην Ανθρωποκεντρική ΑμεσοΔημοκρατική κοινωνία η 
ενηλικίωση πλήρως (δηλαδή όχι μόνο φυσική/βιολογική αλλά και 
πολιτική) έρχεται στα είκοσι ένα (21) έτη. 

Μέχρι τότε, το άτομο περνάει «ηλικιακές βαθμίδες» :  
Από τις ηλικίες μηδέν έως δέκα (0-10) έχει ολοκληρώσει όλη την 

βασική εκπαίδευση.  
Από τα έντεκα μέχρι και τα δεκαπέντε (11-15) έτη έχει 

ολοκληρώσει όλη την εκπαίδευση επί Ιστορίας, Πολιτισμού, Θρησκειών, 
Δικαίου, συστημάτων διαχείρισης-Πολιτείας. Ταυτόχρονα επίσης 
αναλαμβάνει με ολοένα και κλιμακούμενη ευθύνη βασικές εργασίες της 
κοινωνίας που θεωρούνται στις Πυραμιδικές μορφές ως εργασίες 
χαμηλού επιπέδου και κοινωνικού κύρους ως μέρος της εκπαίδευσης του.  

Από τα δεκαέξι έως τα δεκαοχτώ (16-18) έτη εκπαιδεύεται σε 
διπλωματία και ανώτερα θέματα διοίκησης, Πολιτείας, Φιλοσοφίας και 
Πολιτισμού/Πολιτισμών ενώ καλείται παράλληλα να αναλάβει θέσεις 
χαμηλών βαθμίδων διοίκησης στον δημόσιο και ημι-δημόσιο τομέα ώστε 
να αρχίσει να εκπαιδεύεται στο πώς να διοικεί, εφ’ όσον ήδη έχει καλή 
εμπειρία του πώς να διοικείται.  

Από τα δέκα εννέα έως τα είκοσι ένα (19-21) έτη εκπαιδεύεται και 
προεισάγεται σε όλα τα όργανα ΑμεσοΔημοκρατικής διακυβέρνησης 
ώστε να μαθητεύσει δίπλα σε συμΠολίτες του πού ήδη ασκούν πλήρη 
Δικαιώματα και να μάθει την ρουτίνα της καθημερινότητας του 
ΑμεσοΔημοκρατικού συστήματος όσον αφορά τις πλήρεις ευθύνες 
κατ’ αρχάς και πλήρη Δικαιώματα αφ’ ετέρου του Πολίτη που de 
facto φέρει το Αξίωμα του «Βουλευτή», εφ’ όσον στην Άμεση 
Δημοκρατία όλοι οι Πολίτες συμμετέχουν στην «Βουλή» που λαβαίνει 
τις αποφάσεις και διοικεί/ελέγχει όλη την κρατική μηχανή.  

Σε αυτήν την παρουσίαση δεν θα υπεισέλθουμε στο να 
εξηγήσουμε πώς αναπτύσσεται και εκπαιδεύεται ο στρατός, διότι για να 
γίνει κατανοητό θα πρέπει να εξηγηθεί στα πλαίσια της ανάλυσης του 



εκπαιδευτικού συστήματος που θα περιγραφεί εξ επί τούτου στην 
επόμενη μας παρουσίαση. 

Όσον αφορά τον τομέα της διοίκησης, διακυβέρνησης και λήψεως 
αποφάσεων, όπως προαναφέραμε το βασικότερο και ανώτατο όργανο 
επικύρωσης, κύρωσης και ελέγχου, και το οποίο σε ειδικές 
περιπτώσεις ασκεί και Δικαστική Εξουσία, είναι η Βουλή η οποία 
αποτελείται από όλους ανεξαιρέτως τους Πολίτες με πλήρη Πολιτικά 
Δικαιώματα άνω των είκοσι ενός (21) ετών.  

Στην πιο βασική της έκφανση, και στην πιο κοντινή στην δική μας 
εμπειρία, φανταστείτε ότι μια τέτοια Βουλή επί της ουσίας επιδίδεται 
σε τακτικά Δημοψηφίσματα μονίμως καθιερωμένα ανά τρίμηνο 
(3μηνο), εξάμηνο (6μηνο), έτος (1 έτος), τριετία (3ετία), πενταετία 
(5ετία και δεκαετία (10ετία) στα πλαίσια νομοθετικού έργου, 
βουλευτικών ελέγχων, διορθώσεως αποφάσεων, τροποποιήσεων και 
επισκοπήσεων. 

Βεβαίως, η «Ολομέλεια της Βουλής» έχει άλλες τακτικές και 
έκτακτες αρμοδιότητες από τμήματα της, επιτροπές της και κλιμάκια της 
διαφόρων ειδών.  

Ενώ οι «Διοικήσεις των Υπουργείων» είναι και αυτές υποσύνολο 
της. 

Ο τρόπος με τον οποίον αποφεύγουμε την δημιουργία κλικών 
και στεγανών είναι διττός : 

Αφ’ ενός, κρατούνται πλήρη αρχεία και πρακτικά από έτερο 
Κλιμάκιο της Βουλής και αφ’ ετέρου όλες οι διοικήσεις είναι 

κληρωτές, με πλήρη δυνατότητα αναπομπής και η θητεία στις θέσεις 
αυτές είναι εξαιρετικά βραχύχρονη.  

Δεν υπάρχει δε πρόβλημα στην συνέχεια της Υπουργικής 
πολιτικής ή του Κράτους διότι αυτή έχει προαποφασιστεί και ανατεθεί 
από την Βουλή με «συγκεκριμένη ανάθεση/σύμβαση έργου με 
λεπτομερή συγγραφή». 

Επί πλέον, σε εξαμηνιαίο (6μηνιαίο) ή ετήσιο (1 έτος) επίπεδο το 
υπουργικό έργο ελέγχεται από την Ολομέλεια της Βουλής.  

Αυτή είναι η βασική λογική της διοίκησης και της διακυβέρνησης, 
η οποία βεβαίως αναπτύσσεται πολύ πιο λεπτομερώς και έχει πολύ 
συγκεκριμένο οργανόγραμμα και καταστατικό λειτουργίας που δεν είναι 



επί του παρόντος να αναπτύξουμε σήμερα σε αυτή την παρουσίαση 
γνωριμίας με αυτό το σύστημα της εντελώς άλλης λογικής.  

Θα πούμε όμως ότι σε αυτά τα πλαίσια και με αυτό τον τρόπο 
πληρείται και η θέση του αρχηγού κράτους όταν αυτή είναι αναγκαία, 
κυρίως για διεθνείς σχέσεις.  

Επί πλέον, όταν ο ενήλικος Πολίτης φτάσει σε μια ηλικία που η 
πείρα του και τα επιτεύγματα του είναι ενός επιπέδου, τότε γίνεται μέλος 
του «Συμβουλευτικού Σώματος της Βουλής που καλείται σε κάθε 
κρίση να συμβάλλει με βιώσιμες εναλλακτικές και εκτίμηση 
κινδύνου/ρίσκου με την μέγιστη ευθύνη και το μέγιστο κύρος που 
απορρέει από αυτήν : την Γερουσία».  

Αυτό το όργανο της Βουλής επιφορτίζεται με την συνεχή επίβλεψη 
και έλεγχο και εγγύηση όλης της κοινωνίας συμπεριλαμβανομένης και 
της κρατικής μηχανής. 

Το πώς γίνεται αυτό επιφυλασσόμαστε να το αναλύσουμε μέσω 
του Οργανογράμματος που θα παρουσιάσουμε προσεχώς.  

Τέλος στον οικονομικό τομέα, όλοι οι Πολίτες δημιουργούν και 
παράγουν με σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους όλων των 
επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών οι οποίες είτε άμεσα 
είτε έμμεσα αποτελούν ιδιοκτησία του Κράτους το οποίο διοικούν 
όλοι οι Πολίτες.  

Φόροι δεν υπάρχουν : με μορφή ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) και 
συνεταιρισμού όπου οι Πολίτες και επανδρώνουν τις επιχειρήσεις και 
απολαμβάνουν τα οφέλη, φόρος θεωρείται η συμμετοχή και εργασία σε 
όλη την κρατική μηχανή και τις διάφορες επιχειρήσεις και όλα τα έσοδα 
πηγαίνουν αφ’ ενός για την λειτουργία του Κράτους και την παροχή σε 
όλους τους Πολίτες όλων ανεξαιρέτως των βασικών αγαθών και 
παροχών που προβλέπουν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αφ’ ετέρου, 
ως μέρισμα σε μετρητά σε κάθε Πολίτη ατομικά.  

Όσο περισσότερο και υψηλότερο είναι το εισόδημα από τους 
κρατικούς πόρους τόσο υψηλότερο είναι και το μέρισμα που απολαβαίνει 
ο Πολίτης ατομικά σε δικό του λογαριασμό. 

Έχουμε δηλαδή ένα σύστημα όπου οι Πολίτες είναι τα 
διοικητικό συμβούλιο και οι βασικοί μέτοχοι ταυτόχρονα του 
Κράτους το οποίο αποτελεί τον όμιλο επιχειρήσεων του brand name 
που είναι η Χώρα. 



Βεβαίως αυτό όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας απαιτεί 
ανεξάρτητο νόμισμα και ανεξάρτητη κεντρική/κρατική/τράπεζα. 

Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι το μόνο που κάνουμε σήμερα είναι 
απλά να σας εισάγουμε σε μια διαφορετική λογική και τρόπο σκέψης για 
το τί σημαίνει Κράτος, Κρατικό σύστημα και Πολίτες, και να βάλουμε 
ένα πλαίσιο το οποίο στις επόμενες παρουσιάσεις θα εξειδικεύσουμε και 
περιγράψουμε με τα οργανογράμματα όπως ήδη έχουμε πει.  

Σε αυτή την φάση, περιγράφουμε απλά το ΑμεσοΔημοκρατικό 
Ανθρωποκεντρικό σύστημα χωρίς Εθνική σφραγίδα : δηλαδή θα 
μπορούσε να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε έθνος και οποιαδήποτε χώρα.  

Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας θα αναφερθούμε στα 
πλαίσια της παρουσίασης των οργανογραμμάτων με την Ελλάδα ως 
παράδειγμα. 

Σαφώς αυτό το σύστημα δεν είναι για κράτος ουραγό, δορυφόρο ή 
αποικία.  

Είναι ένα σύστημα για ένα κράτος ουσιαστικά παντοδύναμο 
και πανανθρώπινο καθ’ ότι θα είναι άτρωτο από άποψη διαφθοράς, 
αλλά και εξάρτησης του από αρχηγούς και πρόσωπα, σχεδιασμένο 

για την αυστηρώς και πλήρως εγγυημένη προστασία, παροχή 
προάσπιση και μεγιστοποίηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 

υλικό και άϋλο επίπεδο για κάθε έναν Πολίτη ατομικά και 
εξειδικευμένα. 

Λόγω της ελλείψεως πείρας και εμπειρίας μας με τέτοιες πρακτικές 
και τέτοια λογική είναι φυσιολογικό να υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις 
ακόμα περισσότερες απορίες ή ακόμα και η αίσθηση ότι λέμε ανήκουστα 
και αιρετικά πράγματα.  

Ας σκεφτούμε όμως ότι υπήρχε μια εποχή που το να καλούνται 
όλοι οι Πολίτες να ψηφίσουν, να μην εξαρτώνται από έναν 
μονάρχη/βασιλιά, να απαγορεύεται να έχουν άλλον άνθρωπο για σκλάβο 
ή να έχουν και οι γυναίκες την ίδια πρόσβαση στην εργασία και στην 
περιουσία και την αυτοδιάθεση όπως και οι άνδρες θεωρείτο επίσης 
ανήκουστο και αιρετικό και απειλή για την κοινωνία, την οικονομία και 
το κράτος  που εσφαλμένα λεγόταν ότι ήταν χτισμένο σε αυτά.  

Τα κράτη χτίζονται και είναι χτισμένα πάντα στην δύναμη και 
ευρωστία του Ανθρώπου και όσο πιο δυνατός είναι ο Άνθρωπος τόσο πιο 
υγιές και δυνατό είναι το κράτος και η κοινωνία που το δημιουργεί.  



 
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 


